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  إهداءإهداء

    
  

 بفى ومنـك ومـن غيـر مـا        
  

 أقريب مـاء النبـع أم حيـاض       
  
  

  

ــدرين  ــا … ت  رواء" صــفاء " ي
  

 في بعد الـسماء سـواء  . …النبع  
  
  

  
  

  
  

ــداد   ــا مــــ ــب يــــ   وزد.. اكتــــ
  

  عمــــا تــــراه فــــي قلبــــي يجــــد
  

  فقـــــد… اكتـــــب يـــــا مـــــداد 
  

  لـــم يـــشعر أحـــد  .. زادت همـــومي 
  

  صبريصبري. . مم

  
  

  
  
  
  
  



  

 ٤

  الفهرسالفهرس

  
  ٥.....................................................................................................................................لقـاء

  ٦...........................................................................................................................هي والرحيل

  ٧..............................................................................................................حرام يغيب الطيف عني

  ٨......................................................................................................................»سعاد « عادت 

  ١٠............................................................................................................هل للنعيم يمهلنا القدر

  ١٢........................................................................................................................ابناي: قالت 

  ١٤..........................................................................................................................مليكتي أنت

  ١٦...........................................................................................................................أمة العرب

  ٢١...................................................................................................................موعد مع العودة

  ٢٣................................................................................................................آفىِّ الرغاء يا عير

  ٢٨................................................................................................................................شعـاع

  ٣١................................................................................................العراق وبوابة أخرى إلى للحياة

  ٣٢............................................................................................................بين الوسامة والدمامة

  ٣٥...................................................................................................ما آان للنسيان في قلبي مكان

  ٣٧.................................................................................................سفرت محاسن وجهها األطياف

  ٣٩.................................................................................)(ينازعني إليك الشوق 

  ٤٠...................................................................................................................غدا ينبثق الفجر

  ٤٣...............................................................................................................خطوات على الدرب

  ٤٥.....................................................................................................................آربالء األخيرة

  ٤٩...................................................................................................................في لحظة الميالد

  ٥٢................................................................................................................بعد عام من الرحيل

  ٥٤................................................................................................................................غانيـة

  ٥٥..................................................................................................................................رأي

  ٥٦.......................................................................................................................حصاد الرغبة

  ٦٠...........................................................................................................................نم يا رفيق

  



  

 ٥

  لقـاءلقـاء

  وا فرحة القلب حين وافاه الحبيب

 فمتى يتم الفرح والجوار يطيب
  

  صبريصبري. . مم

 

ــدرا    ــان غ ــك الفت ــاني طرف   رم

  رماني بسهم صاب فـي كبـدي، ومـا        

  فأقسمت ال يهنـأ لجنبـي مرقـد أبـدا         

  لـو  تهـدون راحلتـي      ! وقلت يا قوم    

ــت، ي ــاه أن تم ــالوا تحاش ــضيوق   ق

  فوجدته، وعرفـت أنـي قربـه، لمـا        

  وضربت بخيمي عسى تنعم بريحهم، وال   

  إني وإن طـال كتمـاني بـه، يفـضح         

   وأنا الذي حاباه فيض مودة، فأصـبت      

  سـعدت بقربـك يـا محبـوب أيـامي     

  

  وإني الذي استعصيت في الميدان دهرا     

  كان يجدي، لو اتخذت من الفوالذ صدرا    

  وسعيت أرجـوه، فمـا أبقيـت شـبرا        

   إذا صادفت عنـد الـدجى بـدرا        قالوا،

  حتـى ال تجـد عـذرا      .. عليك الهوى   

ــرا   ــضحى فج ــور ال ــشاني ن   تغ

  أرضى إذا ما استبدلت دونهـم قـصرا       

  نحولي الجوى حتـى لـم يعـد سـرا         

  من غير المدامة بـل نـشوتي سـكرا        

  فحق إذا ما أديت بـاقي العمـر أجـرا         

  

******  

  
  
  
  



  

 ٦

  هي والرحيلهي والرحيل

  
ـ  ــ ــون وعل ــي العي ــا تبك   ولطالم

   
ــثُ  ــالم حي ـ فع ــ ــد اآلن أم    ج

  

 ــب ــيل رطيـ ــذا فاألسـ   ى هـ
  

       ري رجائي فـي الـدموع يخيـب  
 
 
 

  صبريصبري. . مم

     
  

  عالم تهرب الدمعات من عيني ِلم ترحلين عـالم        

  حتى أكاد ألفظ آخـر األنفـاس      …وتتدافع الزفرات 

ــذي زاغ   ــياء كال ــباه أش ــياء أش   وأرى األش

  وتتكاسل الشفتان في غير مـا اعتـادت الـشفتان         

  ام ذاك الناحـل المبـري     وتكاد ال تحمـل األقـد     

  وأراني وأنا بين أحزانـي التـي باتـت تفـيض          

  فهـا قـد تغـشاني النـوى       .. إذاً رحل الحبيـب     

  ترحلين وكأن النائبات علـى صـدري مناخـات        

  وتغيبين ؛ ولـوال حـرور الـشمس لحـسبت أن          

  عشقت الكون لما تبسمين وعشقت الدجى الجـاني       

  كلما الح الوصال  .. مالي والرحيل وطيب عيشي     

   منصفي من كان ذا قلب شـفيف غيـره فلقـد           أو

  وإني آلمل ذلك الفجر الـذي تغتـدي األطيـاف         

ــل  ــت ب ــي نم ــي أنن ــد أم تران ــي أح   أمجيبن

  اآلن أسمع نبضة في كـل جارحـٍة إنـا         … اآلن  

  

  وتتناثر األحالم صرعى على حـاف الطريق زخاما

  وتتصاعد األنفاس تتـرى تكـاد تـسملني الحمامـا         

   ليلتـه يعاقرهـا مـداما      أو كالذي بات  … الفؤاد به   

  وينعقد اللـسان عـن الحـراك فيمنعنـي الكالمـا          

  فأظــل حتــى زوال الركــب ال أدع المقامــا   

  فتمنعنـي حتـى ألبلغـك الـسالما       … على الفؤاد   

  إيالما، ولكم تغشاني المقام إذا حان الهجيـر غمامـا         

  وتتركين لـي قلبـاً إذا تـرحلين حطامـا         … جثاما

  لـزوال ظالمـا   قد جن يغشاني إذا حـان ا      .. الدجى  

  فقد حجب الورى فما أبصرت غير الواضح البـساما        

  وكأنمـا صـار الوصـال حرامـا       … فإذا يفاجئني   

ــدري     ــا ي ــه دونم ــادى ظلم ــا… تم   اآلثام

ــفي  ــقاما  … فأش ــل س ــضني الرحي ــد تهي   فلق

  فإذا كان الرحيل ما عرفـت منامـا       … هيهات نومي 

  كففنا تلكم الدمعات حتى ال تكـون الـدموع ختامـا          

  
 

******  
  
 



  

 ٧

  حرام يغيب الطيف عنيحرام يغيب الطيف عني

  

ـ           أمالكاً رأيـت اليـوم يـا عيـ
  
  ســـآوي إلـــى ذاك الظليـــل 
  

ــور .. ن  ــه نــــ   أم إنــــ
  

عـــساه فـــي نـــومي يـــزور  
  

  

  صبريصبري. . مم

   
  

  ؟…  ما بـال طيفـك جـافي مـضجعي          

  أما كفاك الذي تقضين فـي أمـر النهـار         

  أو ما تـذكري األحـالم بـاألمس التـي         

  فلترحمي القلـب الـذي مـازال يحبـوك        

  تعطشت الرياض لمثل عبـرات اللقـا      ولقد  

  لما دنـوت ألمـسح دمعـةً تنهـال مـن          

  فإذا الرياض، وقد بدت لي آكامهـا تـذكو        

  ولقد صحا الروض في يوم على طيف تبدى    

  وتحكي باسق األفنان عن رخـص القـوام        

  ولقد هممت ألقطف ذلـك الحـسن الـذي        

  أما آن أن تصفو الليالي كمـا كـان يخلـو          

  وصــلهفــإن أنــت لــم تــشِف الفــؤاد ب

  مـسكين .. إذا طال النوى طال األسى معه     

  ومن يذق طعم الفراق فإنه يرتـاد أوديـة         

  ماذا بقـى والعمـر يجمـع شـمله وتـنم          

  سأدعوك ليلي وفجري والـضحى وأظـل      

  

ــي  ــدك أوجعـ ــوق بعـ ــا زاد فـ   ممـ

  حتى يخاصمني الرؤى نومي كأنك تمنعـي      

  صبغت فؤادينا بياضاً مـن لجـين ناصـعِ        

  ِتـى يـافعِ   مازال ينـبض عـن ف     .. الوداد  

  يزخو بها المشتاق، ملتـاع المـدامعِ      .. تلك  

  تنساب مـن ذاك األسـيل الخاشـعِ       .. خديه  

  كساها النـور مـن بـدر التمـام الـساطعِ          

  فتبسم حينها اإلصباح، أنـسام فـوٍح زائـعِ        

 أتى يختال حول الروض في خصر مديٍد طيِع       

  تزخو به الجنات موفور ألوان القضيِب اليانع      

  روض، إال من قشيب ممـرعِ     لنا ممتد ذاك ال   

  فلقد قتلت بغير مـا تـدري بـسيٍف قـاطعِ          

  بـاهللا كيـف بـصانعِ     .. من حمـل األسـى    

 يستقي الترياق كـأس سـم نـاقِع        .. الهالك

  هاتيك المفارق، ما تبقى من شبابي الـضائعِ       

  عسى بيـوم يـا حبيبـة تـسمعي        .. أدعو  

  

******  



  

 ٨

  »»سعاد سعاد « « عادت عادت 

  
 امبعدما شاقني منك في الفؤاد غر    ..جئت(
  

 )فما عاد يجديك المالم..قالت ال تلمني اآلن   
  

 

  صبريصبري. . مم

   

  نادى المنادي قلت من حين الضحى نادي     
  قلت هيهات هيهات منـا نـسمة ولـت        
  فعساها تصفح األقـدار عنـا ويغتـدي       
  وبكت لمـا رأنـي بحـالتي فأحـدثت        
  وتحدثت عيناهـا أنـي شـاِحٌب نحـل        
ــسد   ــفٌ وج ــاِئم ِكل ــك ه   روح هنال

  د يمتنـي وإنـي    حتى لقـد كـاد البعـا      
  قالــت خــشيت القــاك تــسلو مودتنــا
  تملكته فما تبقـى ألحـد عنـده فـضل         
  ولنحوكم تهفو لـه الـروح أن تـسعى        

ــال  ــه أج ــك إذ واعدت ــى علي   …عتب
  انظــر لعينــي كيفمــا ذبلــت: قالــت
  يكاد يجف الدمع من طول البكـا      : قالت
  أبغيرنـا عزيـت قلبـك بعـدنا       : قالت

  إذا ما بدا للـصبح نـور فمـا جـدوى          
  تطــارحني الــدالل ولــم أزلوباتــت 

  ولوال كثير الذي صبناه من سـعد فلـم        
ــا ــم الجف   وظلــت تعــاتبني علــى ظل
  وكم رجونا لو تأخر عنا الصبح دهـرا       

  بهـا العبيـد   … عجباً ألحكام القلـوب     
  يعتل حتى ال يشفي لـه سـقم ويـصبح         
  وال يطيب لجنبيـه مرقـد أبـدا حتـى         
  يعيش مهما عاش يخفـي فـي محبتـه        

  

ــذي ــب ال ــالوا الحبي ــاداق ــد ع ــواه ق    ته
ــوادا  ــا أط ــال رفيفه ــاد حي ــرب البع   ض

  وتـــصبح األيـــام أعيـــادا… الفجـــر 
ــادا  ــدمع أكب ــضي ال ــالفؤاد وأف   صــدعا ب
  قلت نار تأجج في الضلوع فخلفـت الرمـادا        

ــضني  ــا م ــزادا . …هن ــم ال ــد خاص   ق
ــادا    ــون رق ــا للجف ــذ افترقن ــسيت م   ن

  فمـا مـال وال حـاد      … قلت حاشى لقلبـي     
ــب أ  ــول القل ــسن ح ــت بالح ــفاداوكبل   ص

  كاألرض مادت فقدر لهـا الـرحمن أوتـادا        
ــادا  ــد ميع ــم العه ــسيت رغ ــت ون   فأخلف

ــت ــوادا : قل ــا س ــا تألقت ــوراء أعرفه   ح
  جفـت ينـابيع األسـى حتـى النفـادا         : قلت
  )العباده(لو تسألي المحراب عني لمن حق       :قلت

ــصابيح  ــادا  … الم ــت اتق ــى إذا ذك   حت
  )هـواده (أكفكف لؤلؤا منهـا تـساكب فـي         

ــا   ــضي كالن ــد يق ــرادا يك ــؤاد م    للف
ــيالدا   ــصبح م ــور أن لل ــه الن ــى نب   حت

ــا  ــت حوالين ــا رف ــرغم البك ــسعاده(فب   )ال
ــيادا  ــوى أس ــال اله ــصي حي ــع ال يع   يطي

ــافى  ــه … معـ ــا إلفـ ــاده(إذا مـ   )عـ
ــوي أورادا  ــذي يهــ ــاجي الــ   ينــ

  )شهاده( ينطقها   – رغم البأس    –وعند الموت   
  

******  



  

 ٩

  ولكم سآلتُ نفسي تُراَها كَيفَ مضنَاها الحياةُ

  ومتى يهيُل على جدثي التُـــــراب ؟.. غيِرها ِب

  حتى واعدتْ من غَيِر ما حسبان مني أنهـا

  ربي ـ كَيفَ تُسبب األسباب ؟.. سبحان .. تُمسي 

  بعــض" سعدي" هنيئاً لنفسي متَى الَح من 

طُعٌم دونَها وشَـــــراب الرضا نَحوي فقد عز  

  ؤاد مذْ طَلَع النَهار بأمِرهـاوغدا يحادثَني الفُ

  فَهو من طُوِل الجفَا ِمرتَـــــاب..هْل إنها تأتي

  ها إنها قَد أقبلتَ عند المساِء لوعِدها! يا سعده

طـــــــابيشي مِن  باَتَ لي عنذُ هذا الحيوم  

  

 

  
 
 
  
  
  
  
  



  

 ١٠

  هل للنعيم يمهلنا القدرهل للنعيم يمهلنا القدر

  
 فسد سعادتنا كم أ .. أال قاتل اهللا الحذار     

  

 وبارك لنا في أمـل يحـدوه إيمـان        

  

  

  صبريصبري. . مم

      

ــر مــدار زان وع ــل وال   الفــرح أقب

  الندى قبَل التيجـان فاسـتحت بخفـر       

  وسرب الفراشات توشى بألوان ونمر     

  العذارى الغيـد تلهـو بليـل وسـمر        

  وغزال يومئ الطرف مفتونـا بـأمر      

ــور ــال وح ــون جم ــين العي   الح ب

  اه حمـر  عال الجبين لظى مـن شـف      

  فوق الـصدر حـراس شـداد غـور        

  وعلى العين تمايس القد مسرورا وحبر   

  بـدر … الوجه نور في ظالم الليـل       

  الخصر مثل عود البان طال وضـمر      

  نهدان اسـتقرا فـوق أملـود نـضر        

  جـاء البـشير يــزف أنبـاء وخبــر   

  واسـتدر …… وردفان نتئا بعجـب     

  وتوسد األرداف مثلمـا الليـل شـعر       

   ظهـر  مالي أرى حورا تنـام علـى      

  الحسن خط كتابه فوق المروج سـطر      

  عندما الح بالقرب تكشف مـا سـتر       

  حسن مثل عقـد حـول جيـد انـدثر      

  ماذا جرى هـل تبـدل هـذا الـدهر         

  رجوت أني أعـب فيملكنـي الثمـل       

والفــراديس والجنــات زينهــا الزــره  

  صاخت نـديا عبـق النـسيم وعطـر        

 وعزف النسيم لحنا على فـنن الـشجر        

  تراقصت نشوى علـى ضـوء القمـر       

  تقاطرت فوق الجبـين حبـات المطـر       

   نـار تـستعر    – يا للحظ    –وفي اللحظ   

  وغيب السكر روحا إثـر راح وخمـر       

  قد حـان جنـي الثمـر      .. القطف دان   

  عندها رقص الفؤاد، خشيت إذا انفطـر      

  عاج، فاق مكنـون الـدرر     والجيد مثل ال  

   أملود ومرمـر   – يا للصدر    –والصدر  

  كأرنبين ترقبا بالخوف ساعات الخطـر     

ــضر  ــاب ح ــدما غ ــب بع   أن الحبي

  كفرسين عادا بضبح بعدما كـرا وفـر       

  تهدل فوق تـل مـن لجـين فانحـدر         

  تمدت سـكارى تحتهـا بـسط خـضر        

  جماال سرمديا ما جال قبـل وال خطـر        

  غـر تبسم مثلما الصبح الث   … قلت سالم   

  وأسـر .. قلوبا غـوى وقلبـا تمكـن        

  عادت بعدما طال السفر   " فينيس" أو أن   

  فال نهـى أن نعـب الكـأس وال أمـر          
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  فاحت بأنسام خالطت مـسكا بعنبـر      

  مرحى للزمان إذا صفا حينـا وطـر       

  أتى المنـال بعـدما طـال الـصبر        

ـ          رصالح الـنفس الزمـان داوى وجب

  رجوت الزمان لو توقـف لـم يمـر        

  أحلما أرى أم ما أراها أمام عيني فكر       

  حمام الدوح فوق األيك رسا واسـتقر       

  إذا جمد الشعور، فكان مثل جلمود فتر      

  من لم يعـرف العـيش معنـاه كفـر         

  عفوا إذا ما برح الوجد مني وباح بسر       

  أال ليت شعري إن طال عمر أو قصر       

  

  ذكي في األنوف أريجا مفعمـا ونـشر       

  فال غب وال غر وال ختـل وال غـدر         

  لـوال تـأخر   … وأنصف الدهر حقـا     

  وزال من أمـام العـين ذيـاك القفـر         

  فال غطفان عدت وال حسبت األيام مضر    

  كيف فسر وعبر  " البن يعقوب  " واعجبا

 ولو عرف الكالم لصدح بالشدو الصخر      

  ومن لم يبصر النور فمـا رأى ونظـر        

ــا  ــان مغبون ــانتحر… عــاش الزم   ف

  بـشر .. فما زدت على أني في األنـام        

ــدر   ــا الق ــيم يمهلن ــذا النع ــل له   ه

  
  

******  
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  ابنايابناي: : قالت قالت 

  
  ال.. أم ابنانــــا .. ابنــــاك 

  
  ـومـــن الـــذي ممـــا يـــصي

  

ــرار ــر سـ ــي األمـ  أدرى، ففـ
  

 ــار ــوِرِه يخت ــل أم ــي ك ـــ ف  ب
  
  

  صبريصبري. . مم

   

ــت ــذان : قال ــرت ه ــو خب ــاي ل ــت. ابن   قل

ــاد تفطــر  ــى تك ــشوانا حت ــدمع ن ــل ال   وأنه

  كنا رجونـا الوصـل، فقـضى فينـا الزمـان          

  فآليت الرحيـل علـى كـره البعـاد فأظلمـت          

  التـي مـازال يـسحق أهلهـا       ! يا هـذه الـدنيا    

ــة با   ــى األحب ــضن عل ــت ت ــامازال   لرض

  فــال هــم أصــابوا مــا أصــاب النــاس منــه

  إن تكـن عـذبت فـي هـذي        : يا قلب مهـال     

ــا جنبــاك   وتــرى األحبــة بعــدما ألــف الجف

  تراها كقرن الشمس في وضـع الـضحى غيـر         

  إذاً همــا ابنــاك يــا ســلمى فقــري واســعدي

  وجهان فـي صـفحة المـاء إذ راقـت أضـاءا           

ــا   ــا رواح ــا لقلبين ــادا أن يكون ــوال… ك   ل

  هام بـه فـي حمـى جفنـين        أضمها ضم المست  

  فـــإن شـــئتم ســـكن الفـــؤاد ولـــم أزل

  تقــضون للــنفس حاجــات مــن العهــد لمــن

ــا   ــا دوم ــأس الرض ــائي ك ــقاكم اهللا حب   س

  وســلكتم ســبل الهدايــة أينمــا حطــت علــى

ــيس   ــي ول ــواركم أمل ــذكر ج ــسكرني ب   ي

ــي   ــة من ــار دون لجاج ــي الثرث ــروق ل   ي

ــي  ــدا منـ ــستريب العـ ــكم أن يـ   فأحرسـ

  فالغائـب المحـزون مـن ذا يخبـر ؟         . إذا عز اللقا  

  ؟ وأنــى يثمــر..!جتــي وعجبــت متــى للبــانمه

  وأتت الرياح بمـا كـان الـسفين يحـاذر         … بغيره  

  ومـا حيلـة الولهـان والحبيـب مهـاجر         … نفسي  

  ويعــصر… ألــم الفــراق عــن الحبيــب    

وتكيـــل للغيـــر آكـــام الوصـــال وتزخـــر  

    فتــساقطت هــام الرجــاء حيالهــا تتكــسر  

  فلربما تنقـضي عنـك الجـراح وتجبـر        .. الحياة  

ــرعان ــسر سـ ــوم وتحـ ــق الهمـ ــا نتـ    مـ

          أن سناءه أملود لم تطرف العين ترنو إليـه وتنظـر  

             ولي صـبر إذا لـم يكـن مـسطاع فهـو تـصبر  

وتـــضيء الليلـــة الظلمـــاء إذا مـــا تبـــدر  

  ومــــا ســــامه الــــدهر… العــــوادي 

  منهـــا العبـــر» ســـليمي«لكـــم فاضـــت 

ــر  … راض  ــالي األم ــشت حي ــا ع ــاب م   وط

ــى    ــة عجل ــرأ رغب ــسر … فتب ــي ال   وينجل

ــب   ــافي األعاذي ــدر … ص ــاء ينح ــي العلي   ف

  ومـا جـد فـي الترحـال سـير         … األرض أقدام   

ــكرى  ــة س ــر … ندام ــي الخم ــا راقن ــداً م   وأب

ــاال  ــه بـ ــذر… ال ألقـــى لـ ــي إذاً حـ   إنـ

  لــــوال أن النــــوى وعــــر… فأنــــأى 
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ــ  ــه الئمن ــا وج ــى به ــشاشة ألق ــىب   ي وأخف

  وأترككم ومازالـت فـي الحـشا رفـة فـيض          

  وأظل مشتاقًا كمهجـر فـي القـيظ يهفـو إلـى           

  شـفها وجـد   » هارون«أو إلى محظية في قصر      

  إذا مــا قــدر البــاري اللطيــف لــي! ابنــاي 

ــث ال   ــن حي ــي م ــة للت ــي التحي ــا عن   بلِّغَ

ــدى    ــشق الن ــا ع ــؤادي مثلم ــشقها ف   يع

  غيـر أن محبتـي    … وإني لموسـوم الهـوى      

   شـرع الغـرام لمـن أحـب مـودة          ومازال في 

  يا حبذا … سلمى بخير   ) تعش(وإني ألرضى أن    

  طالما هب النسيم علـى الربـا      » سليمي«سلمت  

  فلتعذرا من عاش يحمل همـه أضـعاف       ! ابناي  

  قتلت والقتل عند خـالف النـاس مـن يغـشى          

  فـــديتكما أن تمـــسكا غيـــاالت الليـــالي

  

ــى   ــرار األسـ ــر … سـ ــشا جمـ   إن الحـ

ــاي  …  ــت عينــ ــر… إذا أدركــ   تنهمــ

   النهـر  نـسم فيئـه   … بستان ذي نهر  عظيم الظل       

        فباتت في خدرها تشدو حتى انتشى السمار والقـصر  

   ــر ــى العم ــا بق ــا م ــت فربكم ــا لبقي   الرض

  إليهــــا ســــاقني القــــدر  …… أدري 

ــار  ــشر .. األزه ــج وين ــا األري ــا فيزكيه   يلثمه

  لم يقض إليهـا الـود فمـا وفـي األجـر           … بتراء  

ــر  … إالّي  ــدها نكـ ــي عنـ ــي أنـ   يحزننـ

 ــضر ــشها النــ ــق عيــ ــلمى يوافــ   ســ

ــاف   ــا ط ــر وم ــشقها القم ــول األرض يع   ح

 ــصخر ــل الـ ــد يحمـ ــذي قـ ــعاف الـ   أضـ

  والقتل عنـدي عيـون طرفهـا الحـور        … الوغى  

ــاي  ــسلما ابن ــر … فلت ــدها القب ــويني بع   وليحت

  
  

***  
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  مليكتي أنتمليكتي أنت

  

 أنِت أنِت مليكتـي ال أحـد سـواكِ        
  

 خبري باهللا من بهـذا الحـسن سـواكِ        
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  هيـــا. …هيـــا يـــا مليحـــة 

  هـــال تقربـــي فيـــتم أنـــسي

  كـال .. فما أنـت بمـريم العـذراء        

  فدعيني أحتـسي مـن نخـب فيـكِ        

  أهواك ــ أهواك مادامـت حيـاتي      

  

***  

ــق   ــواى الطري ــال بخط ــد ط   لق

  لــوال تقربــي فيــتم ســعدي   

ــاتي ــت حي ــواك مادام ــواك أه   أه

ــرا   ــك كثي ــامع من ــا ط ــا أن   وم

  شهد بـدا بالكـأس يـدعوني إليـه        

ــون  ــرق: يقول ــان ال ــضى زم   م

  

***  

ــامــصو ــين الحناي ــا ب   نة أنــت م

  فمـــن إلـــى دارهـــا يهـــدي

  وأدعـــو اهللا أن تبقـــى بقربـــي

ــي   ــت جنب ــا دم ــا م ــعيد أن   س

  

***  

  رفرفت هذه الروح ما بين الـضلوع      

  لما بدت لي من أمـام العـين تنـأى         

ــا   ــان المحيـ ــاك فتَّـ ــذي حابـ   بالـ

ــويا  ــاً س ــأس رقراق ــب الك ــسى نع   نم

  وال الـــذي يـــدعوك للحـــان نبيـــا

ــا  ــا وري ــآن ريان ــوي الظم ــساه يرت   ع

ــا   ــرا خفي ــوانحي س ــين ج ــتم ب   وأك

  

***  

ــشت الر  ــا ع ــول م ــي ط ــقوعزن   في

  ويـــسكن حينهـــا القلـــب الخفيـــق

ــق ؟  ــاك حقي ــن ثناي ــاس م ــست بك   أل

ــق   ــه الحري ــي من ــق ينطف ــر ري   غي

ــق ــدعوه مــن الزهــر الرحي   والنحــل ي

  فمــا بــالي أعــيش فــي زمــن الرقيــق

  

***  

 ــداي ــال يــ ــت دون المنــ   وكبلــ

  عــساي… عــساي يطيــب لــي قربــى 

ــاي    ــدر دع ــة الق ــق ليل ــال يواف   فه

   ــقاي ــب ش ــشفا دون الحبي ــيم ال   عظ

  

***  

  مـن حواليهـا يـضوع     .. ما المـسك    إذا  

ــدموع ــي ال ــالجمر مــن عين   تقاذفــت ك
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  ودعــوت القلــب أن يــسكن ويهــدأ

ــاهلي  ــؤاد بك ــا ف ــاً ي ــت دوم   أثقل

  وأهــل الخيــر مــا عــادوا كثيــرا

ــي   ــت جنب ــا دم ــا م ــعيد أن   س

  

***  

  "أسير  " أسير إليك ولو طال الطريق      

  أميرة أنت إذا تقـضين فـي أمـري        

  سعيد إذا ترضـى المقـام بجـانبي       

  

  

  حتى إذا حـان الرجـوع     .. كال  .. فأجاب  

ــع   ــذا يبي ــوى ه ــب س ــي بقل ــن ل   فم

ــأتي شــفيع  ــذي ي ــك هــذا ال ــى إلي   وأب

  وإني علـى البعـد لـو تعلمـين صـريع          

  

***  

ــر  ــور أطي ــن ن ــان م ــي جناح ــو ل   ول

  فماذا عـساه الحكـم فـي أمـر األسـير          

   عينك يا صفاء كثير    وقليل الرضا من طرف   

  
  

******  
  
 

  

  انظــر بنــا مــا صــارت األيــام تــصنع     

  

ــصفع    ــارت ت ــف ص ــدهر كي ــوادي ال ــر ع   وانظ

  

  وارث ليـــوم األمـــس ولـــى مـــدبراً عنـــا

  

ــدمع     ــي وت ــسرات أن تبك ــين بالح ــتحلف الع   واس

  

ــا  ــضي حثيث ــوِحشً يم ــك م ــل ظُلم ــا لي ــل ي   وق

  

  فمتــى للعــين نــور الــصبح يأتينــا ويــسطع     
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  أمة العربأمة العرب

  

  أصبحت أنت صبابتي وهذي علتي فيكِ     يا أمتي 
  

 "كي " ولقد أخبروني اليوم أن طبابتي في     
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  بالد العرِب أضناها األنين

  وغابت عن محياها تباشير السنين

  وذوت أيام سعد طالما سطعت

  وتعالت اآلهات من جرح ثخين

  

  يوم كان الفرس والرومان في الحصن المكين

  واد غير ذي زرع ضنينكان العرب أشتاتًا ب

  هناك اإليوان يزخو في دمستقه الثمين

  وهنا تتقاسم الركبان في الرمضا الهجين

  

  تتصارع الفئتان عن كأل وعن مرعى

  وأقسمت هذه أنها في سبيل الماء

  فوق الدم أن تسعى

  وأقسمت تلك أن مصيرهم صرعى

  )منعة( في عز وفي - والعرب تعرف–فإنها 

  ل الحرب قرعىهذي طبو.! يا ويلتا 

  لما أقبلت خيلهم سرعى

  ال تصن حقا وال ترعى

  فوق. عندها باتت طيور البوم 

  الموت تنعى



  

 ١٧

  أبت" ذي نحس " وكأنها في يوم 

  إال تبث سمومها األفعى

  والكل خسران بميراث لعين

  فقد بقى واهللا هذا الثأر مطلوبا لحين

  

  ثم بدا لهم من بين الدجى باِد

  بي الهاديعساه يكون الن: ! رباه 

  نبيا بين الضاد

  كريم األصل تعرفه األعادي

  :سار المحيا 

  مأمول الوفاِد… ندى اليد 

  بنى بالحب مملكة التقى

  صارت بال أحقاِد

  سريع الخطو في الميدان في يوم التناِد

  لما حمحمت تحت الركاب الجياد

  وتعانقت حول اللواء آيادي

  !وافرحتا 

  رب رءوف بالعباِد

  بشرى األمينفقد جاء بال

  

  تتنزل اآليات تحفظها الصدور

  وتبدل الكون أشراق السرور

  وذوت رايات ذاك الشرك

  يقتلها الفجور

  :وعلت رايات هذا المجد 

  لما كسا األرض باإليمان نور

  وبقى… فللتقوى جنان 



  

 ١٨

  للكافرين ثبور

  هنالك كان صيد الكافرين الغث

  وصيد المؤمنين سمين

  

  واتسعت رقعت الدولة

  عزها المولىيحفظ 

  يحفظ ربنا القرآن قوله

  يا ويله.. يا ويل الذي حاد عنه 

  ولقد ضربنا بسيف عزمه ماضي

  طالما القسطاس بين الناس قاضي

  فذلك الحبل المتين

  

  تنادوا الركبان من تحت الصليب

  بقلوب كل ما فيها لهيب

  ماء سلسلها يطيب.. ترتجي بلدان 

  يطلبون األرض واإلرث الغصيب

  سيف في يده اليمينفنادى ال

  لما التقى الجمعان في حطين

  فاضرب يا صالح الدين… هذا هو الطاغوت 

  ثم جاء الذي حاد كأن لم يقرأ قصة األمس

  وضاع الحق بين الكيد والدِس

  لما مأل األرض جورا محجب الشمس

  فتآلف حينها الضدان من روم ومن فُرِس

  وعلت هنالك راي الشرك بالقُدِس

  اع إرث األولينض! واحسرتاه 

  لما تبدل األبطال أقزاما وعين

  



  

 ١٩

  تعاظم الداء واستشرى البالء

  وانبرت بنيابها األعداء

  وجاء الشر يسعى في الخفاء

  وصار الحق ملقى في العراء

  وصرنا على خبر يقين

  أننا ال شيء غير العار

  وما عاد يندي من العار الجبين

  

  تنامى الشر في أرض النفاق

  اتها األخالقوما عادت بعد مو

  وسعى التحالف كيده إحراق

  وبيع الضمير الحر في األسواق

  كلهم بالمال يشرى

  ولتمت حتى العراق

  أمة عبر السنين

  سطرت مجدا رصين

  فال واهللا ال أرضى

  وأرض الرافدين مهين… ولن أرضى 

  

  من زمان قالها رجل حكيم

  في أمور دنياه عليم

  "العود جنب العود في عزم يقيم " 

  ا التاريخ من زمن قديمقاله

  لما حوى الدرس األليم

  فهال إلى عود قويم

  عود إلى رب كريم

  إنني أهفو ويجرفني الحنين



  

 ٢٠

  فلن يصلح الجسد السقيم

  غير ذاك الدين

  

  بالد العرب أضناها األنين

  وغابت عن محياها تباشير السنين

  وذوت أيام سعد طالما سطعت

  وتعالت اآلهات من جرح ثخين

  ن قلبي زماناعز الفرح ع

  فبلبله حزين.. ومتى للدوح أن يصدح 

  
  
  
  



  

 ٢١

  موعد مع العودةموعد مع العودة

  

ــسكن األ  ــاً أن تـ ــيس موتـ   لـ

 ولكـــن المـــوت حقـــاً إذا   

  

ــر  ــهيق وال زفي ــال ش ــاس، ف  نف

ــضمير   ــرء ال ــي الم ــات ف      م

  

  

  صبريصبري. . مم

      

  )جـود (أيا فلسطين الحبيب أال بالوصل      

  طال الفـراق ونـار الـشوق يحرقنـي        

  م تحـدونا صـغار    كم مـشينا واألحـال    

  كنا نغني وشدو الطير ألحانـا تـشاركنا       

  )بخطوانا(أنا وشهاب، والبسمات نشوى     

  خمسون عاماً مضت قد طـال ذكراهـا       

  ألحت في مخيلتي صدى الشادي بنايـه       

ــا مــا ســلوناها ــا نجــم فاشــهد أن   ي

  كم دغدت ريح الـصبا منـي نـسائمها        

  نــسيم الــصبح كــم داعبــت جــدائلها

  بلقيانـا  كم تعانقـت األنامـل فرحـى        

  ابنتي كم سائلتني وهـي حـائرة      " أيلة  " 

  أبتاه ماذا الـذي قـد صـاب دنيانـا ؟          

  ماذا جنينـا لتـألف األعـادي حولنـا        

  مــن نحــن ؟ مــن أنــت يــا أبتــاه ؟

ــشدها  ــت تن ــي ماب ــلمى الت ــن س   أي

  تنام على فـرش الـوثير جنـوب قـوم      

  لوال الزمان الذي أسماني أيلة في الورى      

         افدفنت وجهـي بـين كفـي سـائالً رد  

ــا  ــا ظالم ــان حكم ــة ك ــدء الحكاي   ب

  وعدا لهم قد صاغه الشيطان في أثمالـه       

  تعـود متى بالـسعد والفرحـى ليالينـا        

  وأضحى الورد شـوك والغـدير ركـود       

  وما لعذب األماني فـي سـجاينا حـدود        

ــود  ــة الخل ــد أغني ــوم المج ــي لي   نغن

  والفتـى محمـود   " سـلمى " وبنت الجار   

  يا ويح أيامي ويا أسفي على تلك العهـود        

  وكذا شـذا عبيـر الـسحر والزغـرود        

  كيف السبيل وطول العمر لم يعد ممـدود       

ــود  ــاعم أمل ــا ن ــصبح فيه ــور ال   ون

  ما أطيب القلب الـودود    ! ا حسن سلمى    ي

 ال تعرف من الدنيا سوى قطف الـورود        

  عيناها زائغتان والفكر قد أمـسى شـرود       

  كيف تأكل الغربان فـي صـيد الفهـود        

  من للزمان بـذاك العـدل كيمـا يـسود         

  أما لهذا الظلـم واألغـالل كـسر قيـود         

  أين وعد األمس ؟ هل ضاعت وعـود ؟        

  جلمـود ونرضى بالسماء لحافا والثـرى      

  لكنت سـبعا يعـز القـوم منـه رقـود          

  حار الفؤاد وخان الطرف عن ثمـة ردود       

ــهود  ــدنيا ش ــوم وال ــتات الق ــع ش   جم

  )موصـود (رغم التظـالم ظـل الرجـا        



  

 ٢٢

ــا   ــادي حولن ــم األع ــت هم   وتكالب

  غرسوا سهام الحقد غدرا حـال غفلتنـا       

  ضــيعوا الــضيع منــا والرجــا معــه

  لم يرحموا الشمطاء تتكئ العـصا يأسـا       

  مات الضمير الحي عن صرخات ثكالنا      

  قالوا إنها أرضا حبانـا الـرب ميعـادا        

ــدال ســج ــسألي ب ــيهم ال ت ــك ف   ية تل

  طافت سفين الهجـر تلطمهـا الريـاح       

  ضــاقت بنــا اآلفــاق رغــم رحابهــا

  صبرا يهودا، فال تركن لجنات الكال دوماً    

  ربك الجبار ال يدع العدا تتـرى سـنينا        

  لنا التاريخ يشهد صـروحا قـد بنيناهـا         

  »سـلمى «غدا لقانا حتى وإن عز اللقـا        

  

  بيتُوا الغدر كي يفنى لنـا فيهـا وجـود         

  دسوا لنا السم كم حفـروا لنـا األخـدود         

  دنسوا األرض حتى غاب عنهـا العـود       

  المولـود لم يرحموا حتى بكاء الـشيخ و      

 وعيون العالم الحـر قـد ولـت صـدود          

  كم كذبوا على اهللا في التكـوين والتلمـود        

ــود   ــاك اليه ــام ذي ــو س ــون بن   ملع

  فــي بحــر لجــى غــاب عنــه حــدود

   معقـود  - مـن األسـى    –طرف اللسان   

  ففي سكون السحب واألجواء قصف رعود     

  سل إن شئت عن ذكرى ثمود..سل التاريخ 

ـ           عود وإنا قد علينا المجد فـي العليـا ص

  وإن كنت ال أدري زمان الوعد والموعود      

  
  

******  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٣

  كفى الرغاء يا عيركفى الرغاء يا عير

  

  أرني يا زمان بعدما خاصمت كيف تصالح

  وقل لي متى ينحاز صوتك للمبادئ ال المصالح

  

  صبريصبري. . مم

      

  ..!الحمد هللا أوالدي بخير يغطون في نوم عميق 

  قعساي ارتشف الرحي.. قلت وأنا أتنقل بينهن 

  .حتى الصغيرة ال تفيق … على مهل أسير 

  ..!حتى تذكرت أن في الغرفة األخرى الرفيق .. وأغلقت الباب 

  

  )دكتورة(أنا سوف أكون 

  في كل األمور العسيرة.. دكتورة خبيرة 

  

  أن أكون أميرة.. وأنا جديرة 

  ..تسكن عند أطراف الجزيرة 

  ..تنام على فرش وثيرة 

  تنام بأمرها حتى الظهيرة

  ؟.. وأنت يا صغيرة 

  …الصغيرة أصبحت في حيرة 

  لمشكلة خطيرة.. فهي منذ الصباح أسيرة 

  !ضفيرة … ال تعرف كيف تصنع لدميتها األثيرة 

  

  ؟… لماذا بها تهتم .. لماذا نشرة األخبار يا أبت 

  ..قالت الوسطى ولم تعلم 

  …أي هم ادلهم 



  

 ٢٤

  أي كرب في النفوس ألم

  )المعتصم( يجيب من فتاة تستغيث وال… فكم 

  ال تعلم بأن األرض اصطبغت بلون الدم

  )األورشليم(قربات على عتبات 

  …على أعتاب الهيكل المزعوم 

  )سادوم(ال تعلم طفلتي أنهم 

  وأنهم ماضون ماضون يشعلون النار في أرض الكروم

  منعوا أحاليب الرعاء من الطفل الفطيم

  يحلمون كيف يجعلون الحرث والنسل هشيم

  م طفلتي ما صاب في النفوس وغمال تعل

  .. !فإنها واهللا أصبحت لغة العجم 

  …هذه األيام … ال تعلم طفلتي ما قسوة األيام 

  إنها المحن الجسام

  !… كلها أحالم … يا للبراءة 

  ..ترى النور في جنح الظالم 

  ..ترى البوم تحسبه الحمام 

  تحسب بأن الخير مازال يحمله الغمام

  …ا أوهام كله.. يا للبراءة 

  ما تسمع سوى النوح تحسبه أغاريد اليمام

  …ال تعلم بأقوام باتوا يدهسون الطهر باألقدام 

  )يحلمون كيف يجعلون في كل البيوت مآتم .. ! يدهسون زواغبا وبراعما ( 

  يسرقون من الفيه الطعام.. ال تعلم بأقوام 

  ..ال تعلم بأن أهليها الذين تحسبهم عظام 

  !… قد صاروا هوام 

  …قطيعاً من شياه أو غنم (

  )يتوجسون الخوف من موت يوزعه صنم 

  !كيف تنام ؟.. يا لسفينة حاقت بها األنواء 



  

 ٢٥

  أمسى يفت في العضد السقم… يا للطبيب 

  وسوٌس بات يسكن في العظم.. يا للطبيب 

  .تغشاها عتم .. تغشاها قتامة .. أي وهن راح يغشى القلوب 

  ى يستبد ويحتدمفال اإلمالق حت… وال عذر 

  ضاقت به األرض فزم… فالخير تحت األرض جم 

  .حتى فاض في كل الربوع وطم 

  !ما للعزيمة أين صارت والهمم ؟

  أين يا داعي الشمم ؟

  أين يا أهل الفخامة والمعالي والجاللة والعظم ؟

  أين يا أهل النعم ؟

  أين يا أهل اإلمارة والحكم ؟

   ؟)يستقم(خبروني كيف عيش في مهانة 

  وقد تمرغ العالي األشم… يا للكبرياء 

  …إننا نخشاه يوما ال نجد قبرا يضم 

  ؟… ما باله يرضى الرغم … يا ألنف المس الجوزاء 

  أنهم يدهسون أحالم األمم

  ..يريدون أن يختفي من عينهم كل الذي أسلم 

  …فيقذفون بغيظهم جام الحمم 

  …معذورون 

  !… لم يعرفوا اإلسالم 

   شريعة بالحق لم تظلملم يعرفوا كيف

  لم يعرفوا أنه دين السلَم

  لم يعرفوا أنه الدين والمسك الختم

  قضت السماء بأن يعم

  بسماحة في شرعه تكفي األنام

  إنه الحصن والحضن الرؤوم

  …لن يسمعوا 



  

 ٢٦

  …ولن يسمع الرشد األصم 

  فاجمعوا الكيد ما شئتم

  …فلتذوقوه يا جبناء علقم 

   على أرض قدم أينما حطت– برغمكم –فهو 

  .البد يوما أن يتم 

  .ملعونون يا أبناء العم سام… ملعونون 

  

  أي عالم حر

  وأي شيء هي هذي المعايير

  يزعمون أن الناس شر

  وأنهم هم وحدهم فوق البشر

  ها أوشكت منسأة ابن داود تخر

  فقد مات سليمان ما أحد يدر

  أبدا لن يدوم العمر… إنها سنن 

  :… وهذا جزاء الجور 

  .الذي يزرع الشوك حتما سجني المرإن 

  من يخبـر هـذا العـالم األحمـق        

  يشهد التاريخ أنهم سرقوا األفـارق     

  صوبوا للهنود الحمر ساعتها البنادق    

  ال ينامون يصنعون للدنيا المحارق    

  نظن قلوبهم موتى وأبدا لـم تـدق       

  

ــسا أرق ــل أحاسي ــا نحم ــا ربم   إنن

  ومن قبلها اغتصبوا البالد في غير حق    

  !حية نـادوا أنـه سـارق        وفوق الض 

  ولكنا نحسن الظن في كـل الخالئـق       

  فال شبيه لهم غيـر الخنـازير أحـق        

  

  ستعلم طفلتي يوما لماذا هما عيناي شاردتان

  لما سائلت عيناها بغير لسان

  لماذا والربيع ونضرة البستان

  لماذا الشيب من قبل األوان

  وعن هذا الذي أمسى يسكن الوجدان

   يوم جبانستعلم أنني ما عشت في



  

 ٢٧

  وستعلم طفلتي يوما أنني رجل عاش طول العمر يرجو أن يجد بين الحطام

  .بقية اإلنسان

  

  ..وكأنما باتت تدور الرحى 

  …وكأنها الريح تهب 

  !… وكأننا في مهب الريح ذرات الدقيق 

  صرنا هشيما بات يأكله الحريق

  كيف تفيق ؟… يا أمة طال طال سباتها 

  بغير رحيقالزهر في البستان بهتان 

  أتى الطوفان والذي دون السفين غريق

  وأين يا سيف البريق ؟… أين يا فرس الركاب 

  ويا عقيق ؟… أين يا جوهر الدر النقي 

  أين يا هادي الطريق ؟… أين يا درب السالمة 

  إال ما يبل الريق… أوشكت مني تغيض العين 

  خشية يمنعوا منا الشهيق… نكتم األنفاس في األنفاس 

  وغبت يا زمن الشروق…  يا شمس النهار غربت

  أي مر تجرعت في غصة منه الحلوق

  ..غوغاء أصبحت يا دنيا 

  .وأصبحت اليوم سوق

  :بدأ المسير … كفى الرغاء يا عير 

  !… فأحملي يا نوق 

  ..!الحمد هللا أوالدي بخير يغطون في نوم عميق 

  قلت وحزن بات في القلب الخفيق

  ة ال تفيقحتى الصغير… على مهل أسير 

  : فلو أبصرت… وأغلقت الباب لم أنظر إليهن 

  أعدادا تزيد في سوق الرقيق

******  



  

 ٢٨

  شعـاعشعـاع

  

  اثبتي يا شراع

  وتحصنوا يا صحاب بالقالع

  :فقد سرى خبر وشاع 

  .أن ريحا أوشكت فينا قاب قوسين وباع

  نوة أخرى، هبت من الغرب علينا

  جامها غضب، صفراء داكن لونها

  .تسوقها األطماع

  ثبتي يا شراعفا

  …وتحصنوا يا صحاب بالقالع 

  

  ولتحذر أيها الراعي ؛ على عتبات واديك السباع

  ……إن يأجوج الحوا عند أطراف المغيب 

  .الحوا بألفي ذراع 

  قد ارتدوا للنسك ألف ألف قناع

  .جاءوا يلهبون الخطو عن أمل سراع 

  …تلعق أذنابهم رغم الخنازير 

  يلهثون ورائهم أشباع

  .مون من الوليمة قدر صاععلهم يغن

  ما حوت أحمالهم في طياتها لما أتوا غير الضياع

  فاثبتي يا شراع

  .وتحصنوا يا صحاب بالقالع

  

  …مخدوعون 

  لن يجدوا غير أفواه جياع

  الح أمامها صيد سمين



  

 ٢٩

  وماذا عساه الصيد في قوم جياع

  لو يجدي الخداع.. جاءوا يخدعون 

  ذاعلن يجدوا سوى أمنا فيما بينها قد 

  :أمانيهم كيما يرحلون 

  أن هذا األمن واإليمان ضاع

  .. !في كل البقاع .. لو أنه ضاع 

  فاثبتي يا شراع

  .وتحصنوا يا صحاب بالقالع

  

  !… هذا دينهم 

  .وال عيب إذا ما وافق الخطو الطباع

  أي ثمن بخس تقاضاه ذاك الذي

  ؟… في سوق الكرامة باع 

  :فليدعوا معي كل من يدعو 

  العلياء داعإني إلى 

  …إن صوتاً واهناً نحو العزيمة يجلو 

  - رغم العجيج –عسى تصغى له 

  .وعساها تطيب حال سماعه األسماع

  فاثبتي يا شراع

  .وتحصنوا يا صحاب بالقالع

  

  :ذا نفسي فداءا 

  إنني أقسمت حتى الموت عن حصني الدفاع

  بلغوا اليأس بعد اليوم عني يا رفاق وداع

  :دربي إنها منذ هذا الحين 

   ومتاع– يا رفقتي –وهذي عدتي وذخيرتي 

  :إنهم قالوا قديما 



  

 ٣٠

  :هو خالد 

  أبدا لن يموت

  من عاش في قلب شجاع

  فاثبتي يا شراع

  وتحصنوا يا صحاب بالقالع

  …إني رأيت الصبح يا قومي 

  .والنور أوله شعاع

  
  
  
  



  

 ٣١

  العراق وبوابة أخرى إلى للحياةالعراق وبوابة أخرى إلى للحياة

  

 )من(فأضمن له السلوى من اهللا و من؟.. من يعاهدني على نصرة الرحمن

  

  

  صبريصبري. . مم
      

  إني أتوق إلـى الـشهادة بعـدما الحـت         

  لما قضت فينا خنازير أننا قـصعى فمـن        

  جــاءوا ومــسخ رغــامهم قــبح وخَبــثُ

  يمينا أنني أقسمت عن جسدي النحيل علـى       

  وأي قطيع من الجبناء تحسبهم كثيـرا فـال        

  سنهلكهم جميا حتى نمـوت ال ضـير إنـا         

  أال نموت في نعمـى مؤجلـة لنـا        وما لنا   

  دنسوا األرض حتى كأن الذرا لم تعد طهرا       

  طهرها بحر من دم الـشهداء مـسك لـم         

  حقيقـة … إنا وإن يبدو إننا نرجو الحيـاة        

  هذه الدنيا أبينا سحرها الفـاني إذا كانـت        

ــدينا إذا ــاتلهم بأي ــو ق   يناصــبون اهللا وه

ــد أن  ــأن اهللا ناصــرنا بي ــا نظــن ب  وإن

  حملت أسباب الكرامة دينهـا    ليس ذنبا أنني    

  هم الشياطين وإنا نظن مـن اإلنـصاف إذا        

  فاغتسل عـن كـل قطـرة      … هم النجاسة   

  أيتها الخنازير الحبـالى   … حذار  … حذار  

  

  علــى القــرب قطعــان عجــم تــدلهم وتلهــثُ

  غيرهم يبقـى هـضيما طالمـا عـازه الحـرثُ          

  فال غرابة حـين يطفـح مـن أفـواههم خُبـثُ           

  ننـي مـا كنـت حنـثُ       وأبدا إ .. نصرة الباري   

  كـال وأشـباه الرجـال خنـثُ       … ذكران تألفهم   

  كلنا متنا وحتى نطهـر أرضـا صـابها الـروثُ         

  هم لن يـذوقوا طعمهـا حينـا وحيـثُ         .. غدنا  

ــثُ    ــق الجث ــا تنف ــا وكأنه ــوا منه ــا دن   لم

  حتى يفيض فيختفي وجه لهـا بـاٍل ورثُّ        .. يزل  

  ظمـأى عـزهم عيـثُ     .. ولكنا نرتجيه المـوت     

  ى ومتى يضاهي سمين الصيد غثُّ بديال عن األخر  

  وأي عون من العليـاء يمـددنا وغـوثُ        .. شاء  

ــثُ   ــر اهللا عب ــو غي ــه نح ــواء إذا ركبان  أي ل

ــي  ــن وإرثُ… دين ــافي دي ــى أكت ــت عل   فبات

  ذكر الطواغيت أن يضمهم مـع أسـالفهم جـدثُ         

ــرا  ــك طه ــدثُ … دم من ــاك ح ــو إذ يلق   فه

  أوشك يرتعد منه العرين فها قـد صـحا الليـث          

  

******  

  
  



  

 ٣٢

  بين الوسامة والدمامةبين الوسامة والدمامة

  

  فـــي غفلـــٍة مـــن أهلهـــا قبـــل اإلفاقـــة

ــةْ   ــات مراق ــول الغاني ــدور ح ــات ت ــين كاس   وب

ــة      ــا براق ــي حينه ــت ف ــم كان ــت أنج   غرب

  

  

  صبريصبري. . مم

  !إليك عني فلقد فارقتني االبتسامة 

  واستباحت مكانها فوق الجبين جهامة

  .أن تعجبي 

  فمتى تكون االبتسامة والسآمة ؟

  

  ا خدعتك التي فوق هامتي العمامةإليِك عني إذ

  حتى ذكرت بأنها صارت وسامة

  بل هي للرجال داللة وعالمة

  سقطت ومن قبلها الهامة

  فهل تلمحين اآلن فاصالً بين الوسامة والدمامة ؟

  

  إليك عني هل ترغبين من هذا الجوار السالمة ؟

  إن تفعلي تتلمسين بعينيك أطراف الندامة

   باألمس كانتفديارنا ما عادت لنا كما

  لما رأينا األمان كماله وتمامه

  حينما ضرب اإلباء من حواليها سواره وعصامه

  ها إنه مد الغريم بها فوق األديِم مقامه

  نام من غير ما يقِض منامه

  حتى استراح استباح حالله وحرامه



  

 ٣٣

  :إليك به 

  فمن الذ بميٍت كيما يجيره يلقي على الفور ِحمامه

  

  تحت الوشاح ال تخفي سمامهوهذي قبضة السيف من 

  لم يزد عن جراب كسر الدهر حسامه

  :ولو أنه أغراِك هذا الفتى يمشي على الدوح 

  يمشي يشد القامةْ

  فرغبة فيما تبقى من حياة

  لما تال في صفحة الغيب من قبل الختام ختامه

  بعدها استل الزمان من بين الضلوع عظامه

  فبكى الدوح عليه

  وأبكي عليه حمامه

  

  ِك عنيإلي

  متك" تيم " وهذا الذي كنا نسميه في الماضي األشم في بني 

  قد أزل الوهان رغامه

  :حتى السيوف وقد أصبحت تدعو بغير صليلها 

  وكأني بالبعير وقد أزال سنامه

  والفرس استطاب الظل

  واصطفى عطراً له عند المساء يتمم به هندامه

  حتى بدا وكأنما أرخى الخصيالت ناحية النواصي

  وكحل عينه ثم ألقى على التراب لجامه

  

  إليِك عني

  :ولربما خدعتك معسول القصائد من لبيد 

  والهاللي سالمة… أو تراك تنتظرين عنترة الجسور 

  "باٍق " فمعتصمك هذا لم يعد 



  

 ٣٤

  واشتكى القفر في حر الهجير غمامه

  هيهات لم تعد النشامى

  وكأنها اجتزت لها من تحت الجذور نبتات الشهامة

  فارسك الذي ترجين لو تعلمينو

  كم جرد الدهر نباله وسهامه

  فالقي بنفسك في أحضان من شئت

  أحضان من أجاد ولكن بغير حرف الضاد رطانه وكالمه

  ولست مالمة

  فقد مات الذي من حقه فيك المالمة

  

  إليِك عني

  لو يقدر الربع في عينين أن ينظر ألمد نحو األمس ناظرا وأدامه

  وحق

   يسكن خلفهفالنور

  ويرى الظالم في وضح النهار أمامه

  "تهامة " و" نجٍد " ويح 

  خالعة ومدامة

  ثم بات الزمان يحثو على الجموع ركامه

  وكأنها حرةٌ ضربت في النهار خمارها

  فلما كسى الربع البهيم أماط اللئيم لثامه

  أو كالنائحات لم يعرفن فائدة الجيوب إالَّ شقها

  مهوالخد قد عرفن لطا

  ها إنها قد أوشكت وطغى الظالم قتامه

  فهذي الصيحة األولى على الفرات

  وعلى ضفاف النيل ننتظر القيامة

  

******  



  

 ٣٥

  ما كان للنسيان في قلبي مكانما كان للنسيان في قلبي مكان

  )»قناوي «مهداه إلى روح أخي وصديقي المرحوم (

  

  وإني لك اليوم يا بين عاِتب… أضنيتني يا بين 

وغاب عنـي الـصاِحب    … هجر الحبيب   

  صبريصبري. . مم

      

ــين   ــضلُك ب ــود ف ــا الج ــا أب   وداع

ــى   ــا غن ــذي طالم ــؤاد ال ــكن الف   س

ــصانها   ــي أغ ــار ف ــت األطي   فوجم

  تبكي على خـل قـديم مـا سـال  أبـدا            

ــاهر  ــضلك ظ ــود ف ــا الج ــاً أب   وداع

  كــريٌم مــع األدنــى حفــى مــع العــدا

  نظرت إلى الماضي حيـث الـصبا الح       

  عند شجيرة الصفصاف حيـث الملتقـى      

ــش    ــاء ت ــرات اللق ــساب عب   وقافتن

ــرى  ــم س ــا الحل ــام كأنه ــضت أي   انق

  أبكيك دهري وما كفـاني الـدهر حزنـا        

ــى  ــؤاد وللمن ــرا للف ــك زخ ــا نمني   كن

  كنــت نبراســا يــضئ ديــاجرا ظلمــي

  فمــن لقلبــي الــدامي وكيــف الملتقــى

  ومن يـداوي الجـرح إذا الجـرح دمـا         

ــدى   ــل المهت ــنجم ض ــب ال   وإذا يغي

ــد  ــر  عه ــي غي ــاردا ف ــك ش   ورأيت

ــأ   ٍسوأســلمت للــرحمن أمــرك دون ي

  وكم قلت ال تـدع أمـرا حتـى يواتيـك          

  فــواهللا  لــن أنــساك أبــدا مــا حييــت

  ودونك فعل الكـرام مـا أنـت فاعـل         

  وكل بـذات يـوم يـا فـؤادي زائـل          

  وهناك عنـد النهـر تبكيـك الخمائـل        

  تبكيك حال الـسحر تبكيـك األصـائل       

  طبٌع أصيل فيـك هـو طبـع األوائـل         

  ال بابا وصدت وال خاب عنـدك سـائل        

  فإذا بصغيرين يمرحـا غـضا األنامـل       

  ائلأراك تشدو لحـسناء زانتهـا الجـد       

ــا   ــار دونه ــإذا بأنه ــداول… ف   وج

  ال أدري كيف الحديث ومـا أنـا قائـل         

  وليس لي غيـر هـذي الـدموع بـدائل        

  فإذا الموت قد آتاك يا مـسكين عاجـل        

  ضممت قلبا كبيـرا وزانتـك الـشمائل       

  ومن يقيم الغصن إذا ما الغـصن مائـل        

  ومن يربـي الـنفس آيـات الفـضائل        

  وإذا ذرى األمور بفجـأة باتـت أسـافل        

  ى داء دفـين وأنـت تناضـل       وقد سـر  

  ورضيت بالتسليم في الهيجا بغير مقابـل      

ــل  ــو  وتام ــا ترج ــال م ــى تن   وحت

  وما سرى بين الجـوانح دمـي سـائل        



  

 ٣٦

  أسى يمـور  بـداخلي مـن أثـر بعـد           

  فكأني بداٍع خلف اسـتار الـدجى يـدعو        

  فإنهــا األيــام دائــرة  .. ال تبــك 

  بلــغ األحبــاب أمــرا صــرت أعرفــه

   قد عشت أرجـو أن يناصـفني زمـاني        

ــا  ــسليني إذا م ــد ي ــل البع ــت لع   فقل

  سلوى عن أمري بأشياء ولعلي قد وجدت ال   

  

  وحزن يفور كما تغلي على النار المراجل     

  وإذا بصوت يواتيني بغتة والطرف غافل     

  ما مت ولكن تبدلت بين الزمان منـازل       

  الفعل في الدنيا دون التقى باطـل باطـل     

 م حال بيني والمنى ما عـشت حائـل         وك

ــاب راحــل  ــا عــن األحب ــت يوم   كن

  ولكن بقى طيـف بـين الحنايـا ماثـل         

  

******  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

 ٣٧

  سفرت محاسن وجهها األطيافسفرت محاسن وجهها األطياف

  ) قيس بن الملوح:  مهداه إلى روح العاقل (

  "الملقب خطأ بالمجنون "    

  

  لك التحية يا من أنت عند األمر مسئوُل

  اف ، فال تعي معنى الذي كنت تقوُلتدعو الخر
  

  صبريصبري. . مم

      

  حتى لعز المؤمُل ؟   …… أراقك البين   

  ما كنت أحسب أن حظئ النأي منـك       

  لرنا بصري إليـك ال يلـو طرفـي        

  يا يوم بينهم الـذي خلفنـي صـريع        

  وشغلتني النأى مـذ رحلـت صـبابة       

  وأبث الـنجم نجـواي بليـٍل عـسى        

  وما منع الحياء الشوق منـي فبكيـت       

  رفت أنفاسي الحرى تسيل بمدمعي    وذ

  وإني على ما أمسيت في لمـٍم عليـه        

  وسكرنني الوجد أن أدري من يحادثني   

ــم أر   أكــسبت جــسدي النحــول فل

  ما كنت أحذر للفؤاد شـواغال قبـل       

  بـل … لو كنت تملك يا فؤاد تداويا       

  ولطالما حجبت سنا الحـسن حجـال      

  فلوال أحورار العين واسـتواء الخـد      

  ه بأعكـان لهـا    ويجد المسك مـسرا   

  ويمنعني السهاد ازديار الطيف ليلـي     

  وكم المنـي الغـر انـشغالي أمـره        

  ..فيــا ليتــه القــي الــذي القيــت 

  ومــا لعهــد فيــك أنــك تخــذلُ    

ــلُ  ــك راح ــت إن ــت قل ــوال إذا رحل   فل

ــولُ  ــك ال يتح ــاح من ــسك ف ــين م   ره

ـ      القين مجنـــدُلالقــوي رهــين الفـ

ــلُ   ــك فاِع ــال دون ــم أدر أي الفع   فل

ــلُ    ــى يأف ــسمع والزال حت ــنجم ي   ال

  العــوازُل… حتــى بكــى علــى بكــاي 

  ومثــل الهجــر منــي يقتــُل… وقتلــت 

  فمازلـــت أرجـــوه مازلـــت آمـــُل

  حتى ينـادي بكاسـات الـشمول النـاِدلُ        

ــُل ؟  ــٌل ناِح ــسد هزي ــرى ج ــل ي   وه

ــاِغلُ    ــب ش ــد بالقل ــا ج ــا التقين   فلم

   الوصـال وسـاِئلُ    ليس لـك فـي غيـر      

  وما حجبت منـك البراقـع حـين تـسدلُ         

ــشماِئُل   ولــوال تمــام الحــسن ولــوال ال

  من ذكاء الفـوح مـا خامرتـه الخمائـلُ         

ــذلُ   ــذي يب ــاب ال ــوى أن ــأن الن   وك

  ويلــوم الــذي بأحكــام الــصبابة يجهــُل

ــلُ  ــي عاِق ــم أن ــل ك ــد الجه ــيعلم بع   ل



  

 ٣٨

  فما ألسيل الخد مثـل فـي الـورى        

  وتسير في كنف النجوم الكواكب كمـا  

  الوجه يغري طلـوع الـصبح قبـل       

  فلو دعى الكمال فـي شـبه حـسناء        

  فكيــف إذ بــرزت هيجــت بالقلــب

   الدجى فعرفننـي   وشاركت النجيمات 

  وتقبل الظبيات كيف تالطف وحشتي    

  حتــى الروابــي أنــصتت لــشكايتي

  لو قدرت لنا األلطاف يومـا ملتقـى       

  ولو كنت ترضى ضربي األكباد مـا      

  ليممت وجهي صوب ما رام الفـؤاد      

  

  وال سحر عينيـه ثـم مرافـئ وسـواِحلُ         

   عاِهـلُ  يقضي فـي تـصاريف الممالـك      

ــه والفــرع كــدجى الليــل مرســُل   أوان

ــدعو  ــرزت ت ــلُ … لب ــي ماث ــا أن   ه

ــُل ؟  ــك األناِم ــاذا إذا داعبت ــذوة فم   ج

  والغاديات صحبنني وألفت خطاي األصاِئلُ    

  ويجــد الحمــام علــى الغــصون فيهــدُل

  ويزلـــزل الطـــود األشـــم الهائـــُل

  فسيان قبضت بطـرف الـريح أم راجـلُ        

ــاِئلُ   ــا أس ــيال كيم ــذا دل ــت متخ   كن

  هيا اضربي نحو المزار رواِحلُ    … اديت  ون

  
  

******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  

 ٣٩

  ))((ينازعني إليك الشوق ينازعني إليك الشوق 

  
 ولكن ربمـا  … قد يرى الحسن البعيد     

  
        فاته ما كان في رب الحـسان يبـين 

  
  

  صبريصبري. . مم

      

  ويمنعوني عنك ولربمـا قـد يمنعـوا دمعـة         
  ولكم نازعت نفسي أنني أسلوك بل هيهات لي       

  وأننـي .. ني أبث إليـك مـشوقتي بالليـل         إ
  وأنني كلما مرت بنا زمر الحمام وهـي تـأتم         
  الحت من العشاق أسباب الوصـال فأطمـأن       
  فما بالي ال أراك بمقاصد جهـة إلينـا زلـة          

  وغيـرك يرتجـى منـي     .. فإالك ال أرضى    
  فإن ينعتوني إليك فما أراهـم بـالغي قـدري         

  إننـي منعـة لـوال     " رأونـي "كذبوا إذا قالوا    
  تمناه النديم إذا يزجى   … وإني لمعسولة الريق  

  وببسمة حتى يكاد ينبلج الضحى عنهـا بليـل        
  ولو أنها حين أبدو، قد أشرفت منـي نواجـذ،      
  وإني ألخشى أن أسير فينثني عـود يطيـع،        

  أرخت لهدبيها العنان فأصبحت   ..وبأعين نجالء 
  أظـن بياضـه  . أرأيت ذاك الوجه؛ إنه عـاج    
   بات يقصده الهواموإنني كالنور في الظلمات

  أحسب أنهـا إذا بـبطن     .. وتحسدني الحسناء   
  أضـحى يجـافي كأسـه مـن       .. إنني حلوة   

  وتعجب منا نسمة خطرت بنا في ذات يـوم،        
  حـين تـسمع جاهـدا منـي       .. فكيف تسمع 

 ولــو أن قديــسا غــدا يمــر ببابنــا عفــوا 
  أما آن أن تعرف قـدرنا كمـا بـات يعرفـه           

  

  يل يـسير  ومـا دمـع الثكـالي إذا يـس        … الثكلي  
ــر    ــور مخي ــذي األم ــي ه ــب ف ــا القل   فم

  كثيـر "يـا كُثيـر   "أبكيك يومي وأسح دمعـا فيـك        
  أصـابني غـص فـي الفـؤاد مريـر         … الشمال

  محيـر " معنـى   " العاشقون، وبقى، أمرى أمرك يا      
  قد ضمها بين الحسان أمير    "برزة عجفاء "وكأنما هي 

ــدا  ــا جه ــير … الرض ــي أش ــة من ــا بلفت   ولم
  لـشمس البـصير ؟    وهل يقوى إذا يرنـوا إلـى ا       

  ونـور … أنه طيف تبـدى بـين ثنيـات الخبـاء           
   إذا يشتد فـي النـاس الهجيـر        –بكاسات فيطلبها   

  فتحيرت منها بنات الجنى وأطياف الـسنا والحـور        
  فـإذا اللبـاب يطيـر     .. ثم صادف برقها ذا اللـب       

ــره   ــى أث ــز عل ــرتج عج ــه ي ــر… وأن   فيثي
  وتجـور … وكأنما تقضي من الوجـه آفاقـا لهـا        

  حريـر …إذا مـس الـصبوح    …  كلف   في غير ما  
  ال يقوى على البعد وال يكاد يجتاز الحمـى فيـدور          

  ينطفـئ الـسعير   ..راحتها تمس النار والرمـضاء    
  ذاك الــذي بــات بالمعتقــة خبيــر…ذاقــه منــي

  عبيـر …فصادف بردها في غير ما حـان الربيـع        
  وأي معـزوف يحاكيـه الخريـر      …حديثا لـم أزل   

  جوى ويمور وهو معصوم الفؤاد ألضحى يستبد به ال      
  بـشير ..سواك، ومتى يزف إلينا أنك في الطريـق       

  

******  



  

 ٤٠

  غدا ينبثق الفجرغدا ينبثق الفجر

  

ال تجعلي للهم أي أي ثواِن    ..هيا امرحي 
  

 إن الحياة بحلوها وبمرها دأبت على الدورانِ 
  

  

  صبريصبري. . مم

      

  إلى أي نهاية تقتادنا لك الحياة المجهمة

  في دربها نخطو، فتاه الخطو من زمن

  عمياء تركض في ليال مظلمةوكأني بها 

  وقد الحت بعينيها عالمات حيارى مبهمة: قالت

  عبثا أراها تلك الرحلة الشوهاء في هذي الحياة،

  لما تعن منا ابتسامة خلسة، لم تسترح، حتى تغير،

  .وقد كالت بقبضتها آياد آثمة

  والشمس إن تبدو في ثوبها النوري، نحسب أن السعادة اكتملت،

  ……ا طي الدجى حتى يوافي نوره

  .ليدهمه…… جاء يغتال السناء 

  بتنا نسير في هذي الحياة رغم حاجتنا إليها في نفُوٍس مرغَمة

  .قالت… فإلى أي نهاية تقتادنا تلك الحياة المجهمة ؟ 

  :كانت تهم على الرحيل حين سألتها 

  لما تنسمت… علَّ البنية ما رأت حلل الربا تزدان 

  !الزهور المفعمة تلك الربا هذا األريج من 

  كيف تبدو ناعمة ؟…… أما رأيت أحالم العذارى 

  ومن ذا الذي يدريك ،: فأشاحت بعصمها

  فلربما عصفت شراك الغدر منها في براءتها، وزين لها

  الشيطان جرم فعاله فاستحسنت كذبا، وراحت تسير

  كما كان أخبرها عند أطراف العشى إلى نحو السعادة واهمة



  

 ٤١

  وقد غدوا من فجرهم يتسابقون، لما… وأتى الجناة 

  …ثم نادوا … كست عوراتهم في توها حلل الطهارة 

  ……من قريب 

  !… هذا هو المجن حتى نرجمه … يا أيها الشرفاء هبوا 

  .ليعصمه» العقاب«فمن لقلب يمامة أخرى دون 

  ؟… وإلى أي نهاية تقتادنا تلك الحياة المهجمة 

  … حنو رغم جل مهامه وماذا عن النهر حين يربت في: قلت 

  جنبات واد تمدت نائمة

  .فال تكاد تغفو وذاك النهر يدفق زاخما

  …وأنفاس الكرى هدأت … وماذا عن أمنة النوم إذا حل 

  !تبدو واهنة … وماذا عن عيون بنية حوراء 

  غلب األسى جفنيها، وجهد مخاضها أعياها، فخرت: قالت

  بعد طول صراعها مستسلمة

  …العمر في غير الذي يجري أراك تسبقين : قلت

  !بأحكام، هي يابنية ظالمة 

  وهذي المسحة السكرى… فحقيق بمثل التي لها عيناك 

  بخمرة خدها، وكأنها في التو قد فرغت تخضب وجهها

  …من نفحة البستان، وهذا طرفها الوسنان 

  .فوق عوٍد من آراٍك قائمة… ولها كل هذي التكاوين التي اتسقت 

  لو أنها برزت بالليل لبات الليل… برزت والخصيالت التي 

  يخشى أن يلجها معِتمة

  وما عاب استواء العود منها غير أرداٍف تبدت قليال متخَمة

  ولها مثل النطاق الذي كاد يخنقها عند انتصاف العود

   أبدا مثل المالئك صائمة- في خصرها–وكأنها 

  حقيق بغضة عودك الفتان أن تسيري حالمة

   حياة إن أردناها عرفنا أنها تزدانإن الحياة

  .سحرا في بهاء دائمة 



  

 ٤٢

  ولو أدرنا الظهر عنها فهي جد غاِشمة

  إنا نسير كما شاءت األقدار أن تسعى في رؤاها الحاكمة

  حين شب العمر أقداحا،… ولقد نعمنا بكاسات التصافي 

  ولها أقبلت عتمة األيام لم نجزع، ولقد سألنا

  حتى تبسم سنها وحتى أشرقتالنفس عما جربت باألمس، 

  لست أني نادمة: بشرا وقالت

  ولو أنني خيرت في دربي الذي سرت، بين هاتيك النهايات

  .ما اخترت غير هذي الخاتمة… عند مصافها األزلي 

  …بنية 

  وكأنى بها…… إن السعادة إن لم تعجلي تأت 

  تبدو عروسا بين كوكبة األماني قادمة… أضحت ؛ 

  الكأل المخضب في البراري وكيفوغدا ترين النور و

  أغنية السواقي حين يشدو الكون لحنا

  وكيف تناغم ضحكة عذراء حين تعانق نجمة في األفق تبدو هائمة

  …وغدا ترين أن أنات المخاض الذي قد كان عند األمس 

  ).باسما ( حتى تفتق … ما كان غير الحلم 

  

******  

  
  
  
  



  

 ٤٣

  خطوات على الدربخطوات على الدرب

  
  ذاك الــــذي.. حــــق ديننــــا 

  
ــن بــه   ــا رفــاق نــدين  .. نح   ي

  
  وعـــدا يـــوم الحـــساب ترانـــا

  
ــين   ــام نبـ ــوق األنـ ــدنا فـ   وحـ

  

  صبريصبري. . مم
  

  قم إلى الرحمن واضرع وارتق سببا     
  جميع أمـرك بـين حـرفين أتـت        
  أعطاك ربك من منهال رحمته هدى     
  أضفى على الكون جالالً من سناياه     
  يحميك ربك من بلواء نازلـة غـدا       
  سل الليالي وما تحـوي غوائرهـا      
  ترى األقوام قد هاموا وتـاهوا لمـا       
  انظر إلى البوادي وما الحت روابيها     
  انظر إلى الملكوت قد زانت جمـاال      
  انظر إلى آيات رحمته عليك بـدت      
  كل واشكر وال تكفر بنعمته واسجد     

  قل من ذا الذي رفع السماء بال عمد        
  عف الغالف والحت منـه مكرمـة      
  لما رمـوه بقـاع الجـب منفـردا        

  عند متاعنا » الطفل  « قالوا جرينا و  
  وراودته نساء الحـي عـن حـسن       

  عقباهم الندم حتى عـف صـاحبهم       
  آدم وحواء عصيا الرحمن عن زلل     
  رداؤك أدب إذا ما رمـت زينتهـا       
  أيوب لما ابتاله الـرب فـي بـدن        

  واسجد لربـك أن الـشكر قـد وجبـا         
  بهما الهجا فأنـارت األسـفار والكتبـا       
ــا ــون والرب ــه الك   فهــال حمــدت إل

  بـا أضاء سكون الليـل والكـون والقل      
  يحيمك في الشيب يحميك أيـام الـصبا       
ــذهبا  ــاقوت وال ــدرر والي ــع ال   اجم
ــدربا   نــسوا الخيــر فاحــذر هــذه ال
  وقل سـبحان مـن مـد ذيـاك الربـا          
  وانظــر األقمــار والــشمس والــشهبا
  وانظر الزيتـون والرومـان والرطبـا      
ــى    ــرء والقرب ــجود الم ــنعم س   ف

 والريح من أرسل بل قل من سير السحبا    
  سـف قـد حبـا    بملك مصر الرحمن يو   

  آنسه مـواله وزال الخـوف والرهبـا       
ــذنبا   ــشيخ وال ــى وال ــوا الفت   ظلم
  فما رأت إال فتـى ال يعـرف العيبــا         

ــا     ــسبا وتقرب ــع تح ــجد الجمي  س
  لــوال المعاصــي مــا كَــدا وال تعبــا
  فــأكرم بحــسن خلــق منــك واألدبــا
  صبر النبـي فـزال الـضر والـصببا        



  

 ٤٤

  فاصــبر بحقــك ال تجــزع لنائلــة
  إن يـوم الفـصل قـد دان اقترابـا    
  تزينت الجنان بحسنها والنار استوت    

   قد حوت النعيم جميعه    جنان الحسن 
  أو نهر لبن قد راق لونـا لنـاظره        
  واحذر ربا المال وعق األهل واعلم     
  هــذه عبــٌر مــن اآليــام أجمعهــا
  ربي رحماك امنن والفضل ارزقني    

  

  هل يفيد األسى وبكاء الثكلـى والنـدبا       
  إذاً بــل أيــن ذا الهربــاأيــن المفــر 

  واألمر صار حيـال الـرمش والهـدبا       
  فهــل لــك فــي نهــٍر جــاٍر شــربا
  وخمر وعسل وحـور تـشتهي اللعبـا       
  أن رأس الكفر بنت الـراح والـصهبا       
  فــاقرأ بحقــك نلــت العــوز والطلبــا
  وأتمــم نعيمــك ويــسر ذلــك األربــا

  
  

******  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

 ٤٥

  كربالء األخيرةكربالء األخيرة

  

ــاِة   ــة للحي ــدت الحقيق ــةٌب جلي 

ــاني ــرغم خــذالن األم ــي وب  لكنن

   

 بيضاء ناصـعة البيـاض مثـل لجـين        

 مازلت أسعى في الحيـاة مثـل حنـين        

  

  

  صبريصبري. . مم

      

  …جميلة تلك الحياة 

  إذا أدركنــا كيــف تكــون خطوتنــا فــال نعثــر     

ــر    ــذي األزاهي ــوة ه ــر  … وحل ــا تثم ــى قبلم   حت

ــشر   ــا ينتـ ــل لمـ ــق العليـ ــل العبـ ــا أجمـ   ومـ

  رفــــرح إذا غــــاب الحبيــــب وحــــض   

ــدر    ــاس الكـ ــي النـ ــاة إذ ال يعتلـ ــي الحيـ   هـ

  فكيــف بــاهللا الحــضر ؟  … هــذا هــو الريــف   

  يوم الح الصبح قبل الصبح، لما عزمت على السفر

  !في ليلتي تلك التي بالكاد رضيت أن تمر 

  وغرر… حين دغدغ حلمها وقت الرحيل 

  تبشر… أضغاث ذاك الحلم في ليلي الذي مر 

  لقمرإذا مددت يدي في الحال يأتيني ا

  …أنى له ينتظر … تضجر …… ضاق الفتى ذرعا 

  حين تأخر عن موعده قليال ذاك الذي يطوي

  …المسافات ويقطر 

  …وما كان نسى 

  ومد ذراع األسى وكيف… حين الزمان قسى 

  حين عم الفقر… رأى الناس تقتات الحصى 



  

 ٤٦

  .والمرض الدفين حتى سرى في الناس الذعر 

  لما بدا وكأنه لن يذر

  اع أخا له أصغرساعة ود

  أن ساعة أن…… حينها رسا في الفؤاد ووقر 

  .يستبين الخيط يوما سوف يسافر 

  لما صحا من نومه قد رأى» يوسف«وحين تال أن 

  :حتى سأل يعقوب … النجيمات اإلحدى عشر 

  »مصر«كيف تفسر ؟ ولم يدر أن ليس كل حلم البد يصنع في 

  الصفاءنسى في غمرة اإليهام من تقاسم معه أحايين 

 هناك … عند ساعات العصر…  

على ترعة فمها في النهر  

  ونسى حين تذكر أن يودع ذاك المكان الذي حبا

فيه بأيام الصبام وتعثر  

  فماذا رأى حين سر ؟

  عن… رأى وجوها بدا عليها الجمال وأسفرَ  

  نضارات تكست بهجة فضح العبير بسرها

  …هي الجنة إذا الشك هي : قال

  رونعم المستق

  ولم يلمح في غمرة المشدوه حين مرت فتاة

  بدا في عينها كيف باتت ليلة قضت في

دمعها أن ينحدر  

  حين شده تلك البنايات التي لها ألف ألف عين

مغلقات يختفي خلفها مليون سر  

بل شده تلك التي من خلفها يمشي العطر  

  ولم يلمح أن الوجوه رغم طالئها قد شابها قبل

   الدهرحين قطافها غدر

  ال يكاد يبين من قسماتها كيف تباين الحس الدفين



  

 ٤٧

من بات ليلته مع الحبيب ومن هجر.  

  صماء إذا هذي الوجوه كأنها تروس ساقية

  :ولم يدِر … لم تدر …… من زمان 

أن ال نجوم وال قمر  

 هناك غير ساعد… وال حديث وال سمر  

قد شد الزناد بيومه وتشمر  

  ت حد الحناجرصفراء ضحكتهم ما جاوز

وضيق أنفهم تكاد الروح فيه تنحشر  

مريبة تلك نظرتهم كأنهم عما قريب في خطر  

  كِأنها رواية يوم الحشر…… أي جموع هذه 

  سكنوا المقابر… مسكين أهل مدينتي 

  لم يعرفوا كيف المفر… ولما أدركوا أنهم أشباه موتى 

ملعون هنا إيقاع هذا العصر  

  نهار وعصرلما استبد بساعات ال

رصحتى كأن الصبح أصبح في الع  

  حين ال يدرك اإلنسان ما يفيد وما يضر… لوالها غريرة اإلنسان 

 بكى على ماض له وتحسر … رفي… ولم يد  

  أن المكان الذي لم يشأ أن يودعه.. خلده 

  ……عند األمس بكاه اليوم دما كثيرا حيث لم تكِف العبر 

  ولكن ال تمر…… تمضي هنا األيام سرعى 

  سوى هذه… فال حصاد وال ثمر 

 لما شكى… األنات في جنبه األيسر  

  عسى المكان تغير: قالوا 

ــا    ــى ي ــإلى مت ــسين « ف   »ح
  زرعــت الــسراب أمــاني لتجنــي
ــل ــوم فتحم ــال هــي مــن للهم   ف

  كيـف كيـف أنـت اآلن      : فمن لي   
  

 ــين ــار الب ــل وتخت ــرك األه   تت
ــاه   ــا جن ــة م ــين « ندام   »حن

ــد   ــي أي ــين وال ه ــف ع   تكفك
  أيـن ؟  .. وأين الحلم يـا مـسكين       

  



  

 ٤٨

  …ثم نام الفتى وتمنى 

  والدمع في جفنيه حن

  »شجرة الحنة « لما رأى 

  وفتيات كالفراشات حملن الجرار وسرن

  وعصفورا قبلما حط على الغصن غنى

  وشجيرات على الغدير يملن

  غير أن… ما سمع شكاية وال أنّه 

  الوجوه بانت مطمئنة

  مد المنةلما باتت تح

  يصم األذن) موتور(وعندها هب على صوت 

أدرك أن الذي يقطن المدن  

  ……كمثل آدم من زمان 

  وّدع الجنة

******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  

 ٤٩

  في لحظة الميالدفي لحظة الميالد

  
  جميُل أنت فيما كُنـت يـا ماضـي        

   
  

 فرفقاً بنا في الغـِد أيهـا القاضـي        
 

 

  صبريصبري. . مم

      
  شة الخوفلما يطل الفجر من عينيك سيدتي تنتابني رع

  لماذا أخاف من عينيك رغم ودادها في السحر ال أدري

فأدلف داخل الردهات في نفسي كيما أعالج ما أصاب السنا في لطائفه شغاف القلب مـن                

  .فأراني أهتف كم إنني أهواك.. ويجيش بخاطري نزع يهز مشاعري نحواك.. نزف 

  أهواك من قبل الوجود بلحظة تمتد من زمن سحيق

متطى لألمس ظهر العمر حتى أعيد شـبابي        لو أ .. جنون هذا الوجد    .. جنون   ال ويدفعني

  …األول ألعطيك ما ترجين من رجل مازال يملكه شعور العاشقين على حواف العمر 

  ..بيد أن الشعور لم يتبدل .. فما عاد الجراب يحوي من السهام كثير 

 معناها قبل هذا الحين فـوق       شعور ال تحتويه من الكلمات كل لغة الكون إال كلمة لم يجر           

  .ألسنة الخالئق بعد أحاطت بين أحرفها معاني السرمدية والتالشي وكل معاني العشق

  لماذا أنا اإلنسان وحدي أعيش أشقى بالتي أهوى ؟: يزاحمني السؤال اآلن 

بطـرف  .. أينما تدعين قلبي تلحظيه هنالك شاخصا يرنو إليك لتنعميه بلمح خاطف عـابر       

  .حظه سر هذا الكون كلهيختزل في ل

  حينها يستخف بكل ما يلقى عليه من الرزايا ومن سخافات القدر

   سوى منك ومنه ونوٍر بدا من ثغرك الباسمويرى الوجود كله خاٍو

  يشع الطيف منه وشاحا قرمزيا يلف أقطاب الوجود بأسره

  ويستحيل الهمس في أرجائه نغم تردد في الفضاءات البعيدة

  وقت الصالة صباح مساءنغم يعاود رجعه 

رف منه المزيد إلى أمل التوحـد فـي         تويدفعني ذلك الشبق المدله داخل المحراب كيما أغ       

  خاللك



  

 ٥٠

يرد لي ما ضاع    عذبة األنفاس وحدك على السحر منك رد إلي روح شبيبتي و          راقصيني يا   

خلود وإلى سبل   ويهديني إلى سر ال   .. فيها فسقطت من حسابات العمر       " لقاِكأ" من أيام عمر لم     

بل إنه  .. فالعطر منك دائما أبدا ما كان عطرا واحدا         .. التصبر في غيابك وعن جنبات عطرك       

  :عطران 

أوالهما ما أراد الصانعون له ثم يكون للجسد الرطيب له صنيعا آخر ال يعرف كنهـه إال                 

  من يمس أريجه في رقصة أخرى فيمنحه سر أسرار الحياة جميعها

إلى أين الذهاب وقد أفضى المسير إلى الالشيء غير أطراف مـن            .. بني  باهللا يا خطو أج   

  التذكار تلوح هناك بين الحين واآلخر مخلفة بعدها نزفا يمتد باقي العمر

  

  إنني طفل يحن إلى رحيق الصدر من أنثى

  قضى عليه اليتم في مهده الحرمان قبل أوانه

  طريق إلى النهاية سالمابالكاد يلتمس الينين حالمتين عزاح الجفن عن حتى أ

  وعيناه صوب رحيقه األول تطل

  يمنيه حلم كسابق عهده في لحظة الميالد

  وان متى عساه بمد الجفن عند نهاية الترحال فوق ضفافه

  يعود كما جاء من زمن بعيد

  خاوية يداي تعود

  ولكنني عامر قلبي بحبك

  كفاي ما ادخرت من السعادة والشقا

  تريها من ظالل الوهم حيناتلك السعادة رغم الذي يع

  إال انها زادي غدا في عالم البرزخ
  

   ــدورين ــِت ت ــا أن ــام مثلم ــا أي ــِت ي ــا أن   ه
  

ــثْ ..  ــِك الهــ ــُل خلفَــ ــدورين والليــ   تــ
  

ــوا     ــه ف ــاير كُلَ ــمي المغ سى رــس ــد كَ   ق
  

ــثْ    ــازاَل ماكـ ــمه مـ ــداٍر رسـ ــاً لـ   عجبـ
  

ــوله     ــه رس ــد الح من ــِة الح ق ــرب المني   قُ
  



  

 ٥١

ــي مــ   ــشَى اَألناس ــثْ  يغ ــٍد وعاب ــين مجته   ا ب
  

ــعلتْ    ــادي أش ــون الرم ــُل الل ــذي جحاف   فه
  

  وهـذا انحنـاء الظهـِر مرسـاٌل وباعـثْ         .. النواصي
  

******  

  

  
  
  
  
  
  
  

  



  

 ٥٢

  بعد عام من الرحيلبعد عام من الرحيل

  
  تدور رحـى الزمـان علـى األنـامِ        

  
ــي  ــن المآس ــراح ع ــر الج   فتنفج

   

ــى  ــصادها يهمــ ــذا حــ  فــ
  

ــدمى  ــا يــــ  وذا نزيفهــــ
 

 

  صبريصبري. . مم

      
  يا أم ..  اليوم مثل األمس ها أنا ثانية صحوت

  !لم أجدك 

  .على بزغة أول خصلة للفجر لم ألحظ كما هو معتاد تراتيلك 

  وبنظرة للدار التي ظلت طويالً يضيء الفجر فيها نور آيات من القرآن يتلى

  ..وبغمغمات سطرت آمالها غايات ما تصبو إليه العالمين 

  .…سبيل إلى دار الخلود في طريق البحث عن هذا ال.. منذ نزوحها لألرض 

  .قبلما عرف الخطيئة. حيث مقامها األول

  يردد صداها أناشيداً من جنان الخلد، استقرت في ضمير الصالحين من البشر

  .فتنساب منها ابتهالت رطيبة

  ..تلك التي امتدت في سبات النائمين .. يبلل دمعها صفحة الصمت المديدة 

  تناجي اهللا في لغة فريدة

ها لون الغمامات الشفيفة يحاكي ضوء.  

  .يحملها نسيم الطهر في حلل الرضى خالصة إلى الملكوت 

  اإلنسان.. شاهدة على بقايا الخير في بنى 

  ..إلى باعث الحيوات في األكوان .. وتعلق الروح التي خلصت من بقايا الران 

  .إلى اإلله

  وكنظرة الصوفي يبحث في ثنايا الوجد عن كأس الفناء

   الوجيب مطالعاً سر الوجودفيفنى في

  .ومتصالً بذات اهللا يسعى للوسيلة والخالص



  

 ٥٣

  ..يسعى غارقاً بفنائه في نشوة السكران 

  تهفو قلوب العاشقين بلوغها منذ األزل. يا أم.. أماني شأنها 

  .إنك تتطلعين إلى نجم يشير إلى مقامك عنده.. ها 

  سدغير غيب للج.. فلتنعمي في الخالدين إنك لن تغيبي 

  لن يبقى أحد.. يا أماه .. تعب من كاس الردى الركبان 

  تراه من أهداك هذا النور يصدر من بدايات الحقيقة ؟

  ويشق مخترق الحواجز عبر أزمنة عتيدة

  ؟ في هذا الخضم المائج الحالك.. كيف اهتديت إليه 

  :كم تسمرت القلوب بفهمه 

  بحر ترامت له األطراف عبر امتدادات مالها شطآن

  ..ي هدى أ

  ..وهذا الركب وكل أصحاب السفينة قابعين بجانب المجداف 

  :يضربون اليم في كل اتجاه 

  واختفى الربان: خفت الفنار يغرق في المدى 

  :خبري باهللا يا قديسه 

  إن السبيل إلى الغايات شاق، وأشق منه السير دون بيان

  تتثاقل األقدام في خطو إلى دار ما بها صاحب

  ردي وسط الزحاماني أسير بمف

  فأطالع في نضارتها مواتاً لألبد: أفتش في الوجوه عن الحياة 

  لم تكملي قصة الكوخ التي بنيت في مهب الريح يستظل بها المسافر

  وأتى المسافر لم يجد في ظلها غير األمان

  : !أماه 

  إن المشوق يقدح في النفوس أمنية الوصول

  ومشكاة الرجاء تضئ في الظلم السبيل

  ى تتعانق األرواح ثانيةفمت

******  



  

 ٥٤

  غانيـةغانيـة

  
  ……كنت أحسبها جميلة 

  .خاصرة نحيلة … هيفاء 

  أو أنها نبع من تصافي القطر حاطته الخميله

  …ونسيم يسكرك إذ يغشاك 

  .أو تغشاك عفوا منه خطرات قليلة 

  .وصحاف من خدود طالما الحت أسيلة

  …وعيون من غير ما مست مراود هدبها 

  تبدو كحيلة

  …ت أحسب أنها تستخف الحالمين ما كن

  حتى يقتلون على عتباتها غيلة

  …نازفي األسى غدرا 

  ال أمرا وال حيلة

  :من يصانعها … إنها الدنيا 

  مغبون… أعمى يطلب النور 

  !… طويلة … طويله : لياليه 

  
  
  
  



  

 ٥٥

  رأيرأي

  
 تغفر الذنب كل الذنب يا رب حتى ولو بلغ السحاب   

  
 غفرانك اللهم هذا مذنب قد تاب 

  

 

  صبريصبري. . مم

    

 إذا كان قدرا على اإلنـسان أن يحـزن        

 ما الدنيا سوى راح بأقداح وغلمان وفتن  

  

 فلم يالم على المحبور أن يسر إذن      

 واآلخرة ثم غفار رحيم وجنات عدن   

  

******  

  

  
  
  
  



  

 ٥٦

  حصاد الرغبةحصاد الرغبة

  

  عرفنا قصة األمس، فهيا إلى المحراب قومي

  نرجو اإلله عساه يلطف بنا قدرا غير معلوم       

 

  صبريصبري. . مم

      
  ورغبة غضةالتكوين.. بكرت يداعب طيفها روح أحالمي البريئات 

  عبر أيام خلت عذراء فيها مشاعري، ثم تلبثت ينمو لهيب غرامها

  ..وسعير نيران يزيد ضراوة فتختفي هدأة طالما أسعدت قلبي . بجوانحي

  

  أضاءت في الدجى دربي…… وكانت شمعة 

  وحملت فوق سواعدي عزمي

  انحي أمل يراودني ألبلغ مطلبيوبين جو

  ..فإذاني ألمح في المدى طيفا يلوح بالقرب 

  …ودوافعي رغبة جمحت بخطوى نحو إدراك المنى … فأركض نحوه 

  .جمحت به في مركب صعب

  ..فوجدت بحرا دونه بحر وريح صرصر 

  ..وهنت لها عرصات جنبي 

  .وإذا عرافة شقت سكون الصمت بالندب 

  وجهة الغرب.. ور قالت سافرت عبر البح

  ..سطرت حروف بيانها .. وحملتني رسالة دمعها 

  خطتها بالهدب

  فاضت بها در الآللئ.. ومدادها بحر من عذابات السنين 

  .باتت تسح بالغرب .. عذبة 

  غبت عبر المدى عنها… وقالت جملة 



  

 ٥٧

  .وأغفل مسمعي لقيا شفاه من دم الغزاالت أقني في مبسم رطب 

  .وعساها أخبرت لم ترغب .. عود ولم أدر عسى قالت ت

  ..فوجدتني ملقى أعالج قسو مرارة علقت بأنفاسي 

  ..ووجدت جميع أشيائي تناثر جانبي 

  …سذاجتي 

  …ضعفي 

  …وطيب مشاعري ملقاة 

  وشبابي المخدوع في مشي التعاجب… وطفولتي البلهاء تبدو كعادتها 

  )ور الطيبمالبس القديس قد أغراه د(ومالبسي ملقاة … وزيف مشاعر 

  !!            غير أني لم أجد ذنبي … جميع أشيائي هناك وجدتها 

  …وزالت غشاوة دامت أمام نواظري 

  .فبصرت جرم جماحة الرغب

  تحسست جسدا تكسى بألوان الحقيقة البيضاء

  .تحسست رأسي فبدا في مفرقي شيبي

  ..وتنهدت ثم قالت وهي تهذي بغمغمة 

  .قطع دوني سببييا طول ما حارت تـأويلي، وت

  ..كم أني قرأت بين أنامل العشاق أوردة الوصال تمزقت

  !ثم رأيت عبر مسيرة الذكرى ما يدعو إلى العجب 

  ..رأيت كيف يجافي الخل صاحبه فتضيق أودية 

  !وكيف يحيل الوصل بعد الهجر أفاقاً من الرحب 

  .وتذوب إثر تهامس الخالن جدران من الصلب 

  عشاق أبراج من النسبوما حالت دون تالقي ال

  وبعلة.. وينوح في األيك الحمام لوحده 

  .فإذا عاده اإللف يشدوه سالسل الذهب

  .ويهدأ النهر حينا إذا ما فارق المجرى على أمل من األوِب 

  وتأبى مياه النهر أحكام الوفاق

  فتحيل البحر أمواجا من الغضب



  

 ٥٨

  ا مرة أخرىيسعى عند منبعه حتى يعانق الوادي رواء.. يركب الريح 

  . لطول العهد من سغب– كادت تكون –ويحي موات األمس 

  . وعند األمس كن زواغب- كيف استوت–وتحكي قصة العهد هامات النخيل 

   يسعى ينازع الرسغ ال يخشى علة الجرب– إذا ما حيل بينهما –حتى البعير 

  .سيبقى الخير ما بقى الوفاء.. ! بني 

  اس ناحية السماءسيبقى الخير ما ارتفعت أكف الن

  وسيبقى الخير ما خضب وجنة الحسناء عند اللقاء حياء

  !!وسيبقى الخير ما ارتفعت خالل الناس ألوية من األدب 

  ..ألملمها .. فجلست أجمع أجزائي 

  هانت خطوب الدهر إذا ما قارنت خطبى

  . غير براءتي–وعباءتي جمعت صفاتي كلها 

  ..ريح سخرية .. عصفت بها ريح خداعة 

  ريح بهتان الحبيب الذي يدعى حبي

  وقساوة الخل الذي لم يجد حسنا لدى سوى جيبي

  .انحازت له في كل األمور مذاهبي .. قلت هذا طريقي خضته 

  ..وأرى أمام عيني مصارع أمنيات .. وتسربت مني السنين بغفلة 

  ونأى عني مأربي، وشربت من كأس النوى ما غص في كبدي

  ني مشربيوما روى غلة الظمآن م

  فبكت هذه العرافة الشمطاء وشج نحيبها صمتا بجنح ليل غيهب

  وبلحظة هدأت، فشعرت أن دبيب النور أوشك أن يبدد وحشة الرهب

  ..قالت إني خيرا آتيا نحوي 

  .! مات بالجدب – غير ذي زرع –فكأنما واد 

  .ثم تلبثت تنعم الرحمات بالسحب

  .. المنّدى ويكتسي حلة الكأل.. فيسري في الربا فرح 

  يكتسي بالعشب

  يكتسي بالخصب.. بأهازيج النماء، بالرياحين، بالياسمين 

  ..شفافة .. وإذا حورية توضأت في بقعة النور 



  

 ٥٩

  .كأنما تكونت من مدمع العنب

  توشت رداء الزعفران والقصب.. تسربلت من أريج الفراديس بهاء 

  ..وعساها ارتوت من ذلك المعين سالفا 

  ت من الشهبفصارت هالة جاء

  عساها تحتسي شراب ماء المزن.. تسيح في الروض، وتتبعها الفراشات 

  .تحتسي من نضج جسد مخضب

  وتسافران على جواد أشهب.. تأتي إليك أراك تلثم ثغرها 

  :قالت وكأنما تفك طالسم الحجب 

  عسى تلتقي األرواح عبر عوالم هبطت بشطآن الغرام

   المنتهى ضاع، وغاللة الصمت الجميلتذوبان في نخب، وتسافران معا حيث

  سكرت حالوة ضوئها قطرات عطر األقحوان السلسل العذب.. ونورانية 

  ..وغدا تنبى رياح آتيات خلف أستار السديم 

  تنبي الذي استبقى من الرحمات بالغيب

  قالت عساها تكون الرحمة المسداه

  وتلفت حولي لم أجدها جانبي

  لطاف ربيجاءت بها أ.. قلت عساها رحمة 

  

******  

  
  
  
  



  

 ٦٠

  نم يا رفيقنم يا رفيق

  
ــد  ــك بعــ ــون عليــ   أالهــ

  
  فالـــسراب الـــذي طالمـــا  

   

ــريح  ــي الجـ ــا قلبـ ــوم يـ  اليـ
  

ــريح  ــاء ص ــدا م ــد غ ــوه ق  ترج
 

 

  صبريصبري. . مم

      
  طب نفسا يا رفيق وهاِت

  ساترا نتقي اآلتي

  هب ريح الشيب فينا

  منذرا بالموج عاتي

  

  طب نفسا يا من دائما مبرى

  تسابق الدهر وتجري

  أتاني الشيب أخبرقد 

  أوشكت أيام عمري

  

  طب نفسا أيها المقدام

  ما جدير بشيبتنا المالم

  داعب النوم جفوني

  فمتى أنت تنام

  

  طب نفسا يا رفيق فقم

  حتى نستريح ونم

  طب نفسا أيها القلم

  إن الذي صغناه عند األمس تم



  

 ٦١

  الن الحبيب وثم

  تدل على الندم… دمعاتٍ أفاض 

******  
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